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Viccek
Egy házaspár az esküvõjük napján megegyezik, hogy az ágyuk alatt
tartanak egy kis dobozt, amibe a férj
titkos dolgait rejtheti. A feleség 40
évig hõsiesen meg is állja, s nem
néz bele, de a 40. házassági évfordulójuk elõtt csak belenéz: 3 üres
sörösüveget és egy rakás pénzt talál benne. Az ünnepi vacsorán aztán
meg is kérdezi a férjét, hogy mit jelent ez? A férj egy ideig gondolkodik,
majd válaszol:
- Tudod, nem mindig sikerült legyõznöm a kísértést. Valahányszor
megcsaltalak, egy üres sörösüveget
tettem a dobozba, hogy emlékeztessen a tévedésemre.
A feleség szemét elfutják a
könnyek, de aztán belegondol: 40 év
nagy idõ, a lángoló szerelem is elmúlt már, a 3 üveg nem is olyan
sok.
- És az a sok pénz? - kérdezi szipogva.
- Tudod, valahányszor megtelt a
doboz, visszavittem az üres üvegeket és a pénzt a dobozba tettem ...
*
A feleség lágy tojást készít a
konyhában reggelire. Belép a férje.
A nõ így szól:
- Szeretkezzünk, de most ebben

a pillanatban!
A férjnek felvillan a tekintete,
hogy végre jól indul a napja.
Felkapja az asszonyt, és nyomban magáévá teszi a konyhaasztalon. Ezek után a feleség csak annyit
mond, „Köszönöm“ és visszamegy a
tûzhelyhez. A férj kissé furcsállva
megkérdi:
- Mi volt ez az elõbb?
- Tudod, lágy tojást csinálok, de
eltörött a homokóra ...
*
A nyomozó kérdi a csinos titkárnõt:
- Hölgyem, nincs valami ötlete,
miért ugrott ki a fõnöke az ablakon?
- Sajnos nincs. Pedig olyan kedves ember volt. A múlt hónapban
vett nekem egy igazi szõrmebundát,
a múlt héten egy igazi sportkocsit,
ma pedig egy igazi gyémántgyûrût.
Aztán mondta, hogy szeretne lefeküdni velem, mit kérek cserébe?
- És mit mondott neki?
- Azt, hogy az irodában mindenki 50 dollárt szokott adni...
*
Két régi cimbora beszélget.
Egyikük megkérdezi a másikat:
- Te, ha én elmennék hozzátok
és teherbe ejteném a feleséged, mi-

KEFIR

házilag történõ készítéséhez
szükséges ( t e j a l a p ú ) k e f i r g o m b a e l a d ó !
A kefir a bélflóra regenerálásának, karbantartásának, az egészség
megõrzésének alapja!
Használati utasítást, tudományos leírást mellékelünk!
Egy liternyi kefir elõállításához való (kezdõadag) kefirmag ára: 30 lej.
A gomba egy-két hetente megkettõzi önmagát, s így
a) a naponta elkészíthetõ kefirmennyiség folyamatosan nõ, illetve
b) a fölösleg másoknak továbbadható!
Utánvéttel postázzuk.
Elérhetõség:
Email:
kefir.caucasus@gmail.com
Telefon : 0751312868

Kriterion könyveket forgalmazok
Brassóban. (A rókaszemû menyecske, Az égig érõ fa, Mûemlékes füzetek és még sok más.)
Telefon: 0730-424286
*
Eladó Borszéken a központban, kõ
alapra épült fa lakóház ( 3 szoba,
konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári
konyha, pince), víz bevezetve,
fásszín, 7 ár udvar, az udvar végén
patak, tiszta telekkönyvvel.
Telefon: 0724-699797,
0266 - 315616
*
Ha rózsát látsz, én jussak az
eszedbe. Megismerkednék házasság
céljából, egy komoly férfival, aki egyedül lakik és nincsen gyereke. Elvált nõ
vagyok, 43 éves, szõke, kék szemû.
Nem a szépség fontos, hanem egyetértés legyen, szeretet és egymásban
megbízzunk. Nem bánod meg, ha felhívsz.
Telefon: 0754-928706
*

Apróhirdetések
Töltse a hétvégét Vármezõn a
"Muskátlis" vendégházban. Kiadó jutányos áron.
Telefon este 8 órától:
0744-938156
*
Veszek, vásárolok román bélyegsorozatot: virág, állat, híres festmények,
olimpiai emlékbélyegek..
Telefon:
0255 - 257476, 18 óra után

Társkeresõ
Ha szeretetet tudsz viszonozni, ha
szeretnél megismerni, egy 43/180/75,
barna hajú, elvált férfit, akivel jóban,
rosszban szeretnél élni, akkor hívjál bátran a következõ számon:
0741-727345.
Egy gyerek nem akadály.
"Ott várok rád, az út végén"

E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2010. aug. 9.
Az “Memmón” c. rejtvény megfejtése:
Görög legendás hõs. Akhilleusz. Septimius Severus.
Nyertesünk: Fülöp Ákos Szárhegy-i olvasónk. Gratulálunk!
Hirdessen ingyenesen!
Ha beküldi az utolsó két lapszám hirdetési szelvényeit, a
beküldött hirdetéseket egy alkalommal közöljük ingyenesen
Ezt a lehetõséget csak magánszemélyek vehetik igénybe!
Többszöri közlés esetén: 0,5 új lej/szó.
Jeligére csak felbélyegzett borítékokat továbbítunk.
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APRÓHIRDETÉS

közben te horgászni vagy, akkor utána ellenségek lennénk? A másik elgondolkozva vakargatja a fejét:
- Hát azt nem tudom, hogy ellenségek lennénk-e, de hogy kvittek
igen, az biztos ...
*
- Jaj, doktor úr, azt hiszem, a
sok kagylótól vagyok rosszul.
- Friss volt? - kérdi az orvos, miközben a beteg hasát tapintja.
- Honnan tudnám?
- Hogy nézett ki, mikor szétnyitotta?
- Szét kellett volna nyitnom ...?
*
- Jaj, doktor úr, én érzem,
mennyire árt, de sehogy sem tudok
leszokni a dohányzásról.
- Rágógumival próbálkozott
már?
- Igen, de nagyon büdösen
ég ...
*
Az orvos alaposan megvizsgálja a beteget, ellenõrzi a
leleteit, de meg sem szólal,
csak hümmög a papírok felett.
A beteg türelmetlenül kérdezi:
- Doktor úr, hát mi bajom
van?
- Azt majd a boncolás mutatja meg ...
*
Csirketenyésztõ bemegy a
bárba, rendel egy pezsgõt és
odaül a pulthoz egy szintén
pezsgõt iszogató nõ mellé. A
nõ ránéz, és csodálkozva kérdi:
- Maga is ünnepel?
- Igen, ez egy különleges
nap nekem.
- Micsoda egybeesés! Nekem is különleges ez a nap.
- Ez tényleg nagyszerû. Mit ünnepel?
- Régóta szerettünk volna gyereket a férjemmel és ma kiderült,
hogy végre terhes vagyok.
- Micsoda egybeesés! Én csirketenyésztõ vagyok és a tyúkjaim évekig meddõk voltak. Mostantól azon-

Sepsiszentgyörgyön, a Grigore Balan s.úton,
a Penny és a taxiállomás közt félúton
3 szobás 2. emeleti lakás eladó!
Saját hõközpont, új fûtõtestek,
parkett, csempe, különbejáratú szobák, 1erkély stb.
Udvarra nézõ ablakok – por, az utca zaja kizárva.
Irányár: 50.000 euro. Alkudható.
Érdeklõdni:
a 0751-312868 telefonszámon
vagy emailben: okipussz@gmail.com
- Azt a ragadozót, amelyik bûnözõket eszik? Gonosztevõ.
- Az okos kisfiú nagyszülõjét? Agymama
- Az V. kerület orvosát? Dr.
Oetker.
- A csíkos tehenet? Tigriska.
- A hortobágyi rendõr kutyáját?
Pulice.
- A sovány kutyát? AnoRex.
- Az elsõ osztályú birkát? Juhász.
- A kakukk drogját? Kakukkfû.
- A borostás papot? Szõrzetes
- A fémszálas intimbetétet?
Havi metál.
- A folyékony intimbetétek?
Always Coca Cola.
- A lassú postást? Levéltetû.
- A tréfás kávéfõzõt? Mokkamester.
- A vízi sportokat ûzõ kopasz
nyomozót? Kojak- kenu
- Azt a cápát, amelyik állandóan az Antarktisz körül úszkál?
DéliSHARK!
- A jós legkisebb fiát? Jóska.
- A cigány benzinkutast?
Agipsy
- A hullajó buli? Kopor Show.
A nõ elmosolyodik:- Micsoda - Azt a nõt, aki nem vette be a taegybeesés ...!
blettát? Anyu!
- Az elefántok társadalmi krízisét?
Hogy hívják...?
Ormányválság
- Albert Einstein torz testvérét? - A félelmet elûzõ sámánt? Nefossámán!
Frank Einstein.
- A vámpírok adminisztrátorát? Vé- - Az elsõ õsembert, aki süteményt
sütött? Almáspitekus.
relszámoló.
ban termékeny tojásokat tojnak.
- Ez nagyszerû. És hogyan csinálta?
- Lecseréltem a kakast.

Johann Gregor Mendel

